
Kyselylomake 5.12.2015 Joulumessuille 

 

1. Mihin esitämme kaavoitettavaksi uusia perhe- ja vapaa-ajan asuntotontteja?  
Vene Hannulan ja Porsaskoskentien risteyksen väliin 
Pitkähiekan luo 
Sataman pohjoispuoli 
Kyyveden rantaan  
Asemanrantaan 
Kirkonkylälle  
Kyyveden rannalle asemanrantaan, tuliniemen ja Kantatien väliseen kulmaan kankaalle 
 
Satama- Toivonkoti välinen alue, Pihkalan alue 
Keskusta läheisyyteen, Kyyveden läheisyyteen  
Saksalanharjulle 3 
Keskustaan  
Vanhan Siwan talon paikalle 3-kerroksinen kerrostalo 
 
Keskusta liepeilla asuntoja (edullisia). Esim. entinen Siwan tontti Huoltoaseman ja Tuliniementien väli. 
Kirkonkylälle seurakunnan maalle kellotapulista itään rantatontteja. 
Kirkonkylälle. 
Nykyisen huoltoaseman pohjoispuolelle 72-tien varteen ja rautatien   länsipuolelle kyyveden rannalle. 
Pitkänhiekan alue tien yläpuoli (? omistaja). 
 
Kirkonkylään rannalle ja taajamaan Pieksämäen suuntaan. 
?. Olevien markkinointiin panostettava. 
Taajaman läheisyyteen. 
Seurakunnan maalle Kisarantaan. Onko jo kaavoitettu? 
 
Keskustassa rannan tuntumaan, olisivat ainakin palvelujen lähellä. Muualla 
en tiedä vaihtoehtoja. 
Aseman rantaan. 
 
Asemankylälle. Nykyisten myynnissä olevien talojen markkinointia esim. ”nykyaikaisina vapaa-ajanasuntoina”. Hyviä 
taloja tyhjinä. 
 
Asemankylälle. 
 
Asemankylän ranta-alue kaikilta osin perheasunnoiksi. Kyyveden ympärillä on kaavoitettuja vapaa-ajan tontteja, 
markkinointia. 
 
Vakituiseen asuinkäyttöön kaavoitettavien tonttien pitäisi sijaita lähellä palveluita ja kouluja. Rautatien ja rannan 
väliseltä alueelta (etenkin pohjoispäästä) löytyisi varmaankin tilaa myös asuin- ja vapaa-ajan käyttöön. Osa ranta-
alueesta olisi kuitenkin varattava kaikille vapaaseen virkistyskäyttöön. Keskustien varrelta Siwasta pohjoiseen löytyisi 
vielä hyvää tilaa muutamalle asuintontille jättäen kuitenkin metsäkaistaleen kantatien ja tonttien väliin. Ei liian 
tiheää rakentamista ”maalasikylään”. 
 
Lähelle keskustaa lapsiperheille palvelujen lähelle. Kauniit rannat sopivat paluumuuttajille, esim. eläkeläiset tai 
vapaa-ajan asukkaat. Entä puutarhatontit? Löytyisikö kysyntää punainen mökki ja perunamaa edullisesti 
vuokrattavana? Entä siirtolapuutarhamökit- ja palstat? 
 
Toivon-kodin viereen vapaa-ajan tontteja. 
Parhaat tonttipaikat olisivat asemanrannan molemmin puolin sekä Kirkolla. 
Saksanrantaan luonnon helmaan. 
 
 
 



 
 

2. Miten Asemankylän ja/tai kirkonkylän alueella olevaa Kyyveden ranta-alueita voidaan kehittää?  
 
Kirkonkylää uhkaa Mutatonttu EMOSTEN suolta 
Viemäröinti 
Kapustalle ohjausviitat, kaunis alue, P-paikkoja 
Sataman seutu siistiksi  
Torin valopylväisiin valot päälle 
 
Asuntoalueita 
Lenkkeilypolku rannassa 
myöntämällä riittävästi poikkeuslupia 
Paremmat laiturit veneilijöille, muuallekin kuin satamaan, esim. asemanrantaan 
Asemanrantaan  venelaituri. Satama liian kaukana keskustasta.  
 
Puiden kaatoa voisi vielä lisätä 
Omarantaisia ok tontteja  
Asuntotonetteja ja ulkoilualueita 
Kirkonkylän ympäristön tilusvaihto srk / kaupunki -> alueen kaavoitus asunto / vapaa-ajan tonteiksi  
Asuinalueita, Siistimistä 
 
Kesämökkitontteja ja palveluita mökkiläisille Kirkonkylälle  
Näinkin on hyvä, uimaranta ja mattojen pesupaikka on hyvä. Ehkä kirkon ihanalle hiekkarannalle uimakopit 
 
Pyörätie Saksalanharjulle Pitkäahontien risteykseen 
Uimaranta liian lähellä venelaituria. Se on myös liian pieni kun rantaa riittäisi. Ja WC ; koirani löytää ihmisulostetta 
pusikoista myös aallonmurtajalla. Vois ne kalamökit ympäristöineen siivota. 
 
Asuntotontteja kaavoittamalla. 
 
Jo aiemmin sovittu maanvaihto käsittelyyn kirkonkylän alueella. Samalla  
saataisiin luvattu jätevesihuolto kirkolle sovitusti. 
 
Pitämällä rannat siisteinä + kirkonniemeen uimapaikkoja pukukoppeineen +  
vrt. edellinen vastaus. 
 
Opasteita, vesille pääsy muualtakin kuin  satamasta. 
 
Satama viihtyisämmäksi erilaisin istutuksin, kirkonkylään tasoittaa asunto-  
vaunupaikkoja, rakentaa pukukoppeja ja WC tila. 
 
Maisemointia jatkettava. Rannat puistoasentoon. Satamaa kehitettävä,  
veneenlaskupaikan siirto, pusikot pois, valvontaa tehostettava….. 
 
Ryteiköiden siivous eli rannat houkutteleviksi. 
Puskat ym. pois ja pidetään ne sitten pois, eikä anneta kasvaa uudelleen. 
Tontteja sekä virkistysalueita, polkuja. 
Voitaisiin istuttaa kukkia. 
Siisteyden ylläpitäminen. 
 
Nyt tehty metsän siistiminen on erinomainen asia!! Siistimistä voisi jatkaa edelleen, esim. VR:n ratapölkyt. 
Siistiä: pusikoita pois, metsää huomattavasti harvemmaksi järven puolelta. Yritysten piha-alueet myös kunnostuksen 
alle. Alic ei ole ulkokuoreltaan vetävä. Jäätiköitä sisään mennessä. ”Vastuulliset” avoimin silmin kiertoa. 
 



Radan ja rannan väliselle alueelle pitäisi kunnostaa puistomainen alue, jonne asukkaiden (ja miksei myös vapaa-ajan 
asukkaiden) olisi miellyttävä tulla nauttimaan kauniista kyyvedestä. Kyyveden merkitys Haukivuorelle on niin suuri, 
että sen luomat mahdollisuudet pitäisi käyttää tarkkaan hyväksi. 
pitämällä paikat siistinä ja avarina. Ulkovessojen ja pukukoppien huolto ja siisteys ovat tärkeitä kaikille. Miten olisi 
uusi karavaanipaikka rannoille, vesipiste, sauna ja sähkötolpat? Myös talvikäyttöön esim. pilkkijät, talvilomien 
viettäjät. 
 
Lisää merkittyjä venereittejä. Esim. kalastajan kartta.. Voidaan myydä vaikka eri kalastuskilpailuiden yhteydessä. 
Pahimmat kivet merkitty pääväylien läheisyydessä. 
 
Venepaikat kuntoon ja rannat siistiksi. Kysyn myös samalla kenelle kuuluu siellä Toivonkodista satamaan päin 
venepaikkojen luona oleva metsikössä oleva hirsinen ”verkko- tai mikälie varasto”, sen kohdalla on ainakin 
Antokankaan talojen venepaikkoja? 
 
Tonttien kaavoituksella, olisi tietysti tehtävä esiselvitys, olisiko tonteilla ostajia, sen mukana vesi- ja viemäriliittymät 
sekä mahdollisesti Kirkolle pyörätie. (rahoitus?). 
 
Kevyenliikenteen väylä Toivonkodilta satamaan aina rantatörmäälle. Lisäksi rantapuistokaista ja istumia josta voi 
huovahtaa ja katsella järveä. 
 
 
 
 
 

3. Asemankylällä ranta-alueelta on poistettu metsää maisemoiden korostaen Kyyveden olemassa oloa ja 
näkyvyyttä. Tuleeko Kyyvesi, myös kesällä  
a) jo riittävästi esille vai  
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx x 

 
b) pitääkö rantapuita vielä harventaa.  
xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx 

 
Ympyröi mielestäsi oikea vaihtoehto ja perustele näkemystäsi. 
 
Rohkeutta vielä poistoon. 
Kesällä edelleen tukossa 
Sataman kohdalta pusikko pois 
ei oleellinen 
jos vielä harvennetaan luonnonmukaisuus kärsii 
 
Yleisilme sopivan avoin 
Pitää harventaa rantapuita 2 
jo riittää 
 
Näkyvyys on jo riittävä, ei täysin aukeaksi, muuten maisema kärsii 
Jos pidetään yllä nykyistä tasoa, se on ok. Mutta risukko kasvaa nopeasti 
Oikein hyvä ja siisti. järvi näkyy hyvin myös kesällä 
Pitää harventaa 
Lehdistö kesällä ehkä antaa aihetta harventaa ”vesakkoa” 
 
ja siivota myös muutenkin ranta 
Jo riittää. 
Metsittyy nopeasti uudelleen. 
Pitää nähdä ensikesänä, miltä ranta näyttää, kun puut ovat lehdessä. 
Näkyvyydellä jatkuva seuranta, aina kasvaa uutta puuta. 
 



Jos mahdollista Porsaskosken risteyksestä aina satamaan asti. 
Ei ole ns. puistotiheydessä. 
”Ursuksen laituri” on jätetty raivaamatta – miksi? 
Kyyvetemme saa näkyä hyvin, myös sieltä etelästä päin tuleville. Puita sieltäkin pois (siis ennen sataman risteystä). 
 
Maisemat esiin. Kaikki puut pois, myös kapeaselän kohdalta. Kapeaselän kohdalla maisema olisi kuin Punkaharjulla 
jos puut kaadettaisiin. 
 
Oikein hyvä nyt. 
Kyllä tulee ihanasti näkyville, jos harvennettaisiin lisää, näyttäisi se karulle. 
Tämä on ollut merkittävä ja näkyvä muutos. Ilo Silmälle. 
Luultavasti, kun pikkusiisteydestä pidetään huolta jatkuvasti. 
Onhan naurettavaa taas tuo metsän hakkuu, jätetään rantaan näkymäeste tiheällä koivikolla.  
 
 

4. Millaisia tapahtumia toivotte satamaan, torille tai yleensä Haukivuoren pitäjän alueelle? 
Lapsiperheille suunnattuja 
Nykyiset säilytettävä 
Kesällä lauluiltoja ja muuta toimintaa 
Markkinoita  2 
Kalamyyntiä 
 
Erilaisia yleisötapahtumia 
Juhannustanssit + kunnon orkesteri 
Satamaan kesämarkkinat  2 
kalamarkkinat  2 
Enemmän yhteisiä tori- ja muita tapahtumia, jotka toisi ihmisiä yhteen.  
 
Tarjonta riittävä 
Entisenlaiset kotiseutumarkkinat 
Koko perheelle sopivia tapahtumia, markkinoita ja musiikkia 
Lapsiperheille yhteisiä. Kesäinen piknik, jollakin esiintyjällä 
Musiikkia 
 
Rock konsertteja. Moottorivene kilpailuita 
Säilyisivät nämä jo olemassa olevat 
Kesäiltana esim. Satamassa yhteislaulu tilaisuuksia 
Oikeita latotansseja 
Tansseia, tanssia 
 
Päivätanssit 
Meidän hyville tapahtumille enemmän näkyvyyttä( yhteismainontaa?) 
Kuulimme Joulumessuilla  tapahtumien siirrosta satamaan: Hyvä: Satama isoille tapahtumille, tori aktiivisiin 
toritapahtumiin 
 
Kylätapahtumia eri alueille – kylät esiin. 
Talvella joku ulkoilutapahtuma. Satamaan esim. konsertteja. 
Lähituotteiden yhteisiä myyntitapahtumia. 
Pienimuotoisia kalamarkkinoita, lauluiltoja, ohjelmallisia tapahtumia, kotiseutukierroksia eri kylille. 
 
Ohjelmallisia toripäiviä, teemoina mm. lähiruoka ym. Paikalliset tuotteet. 
Esim. paikallisten kalastajien kalatori silloin tällöin. 
 
Satamaan rantakalakeitto. 
Kaikenlaisia. 
Satamaan voisi rakentaa esiintymislavan. 
Jotain myyjäisiä, musiikkitapahtumia. 



Torille: Satokausina paikallisten tuottajien säännöllinen myynti ja tuotteiden saatavuus. 
 
Toriajat tulisi olla vakio, esim. pe-la 8-11. Voisiko (tuottajat) palkata yhteisen torimyyjän, että tori olisi auki. 
Markkinointia, paikallisia tuotteita myyntiin. 
Korostaa kylän vahvuuksia, aktivoida kalastuskilpailuja ja torille kotiseutu tuotteita. 
 
Kesäasukkaana viihdyn paljon mökilläni, mutta paikallisten tuotteiden myyjät torilla kiinnostavat. Haukivuorella on 
mm. paljon vihannesviljelyä, mutta nämä Haukivuorelaiset tuotteet pitää käydä useimmiten ostamassa 
lähikaupunkien suurista marketeista. 
 
On jo paljon kivoja tapahtumia, konsertti satamassa olisi kiva kesäaikaan. Talvella esim. elokuva-esityspäivä, jossa 
yhden päivän aikana näytettäisiin mahd. monta elokuvaa, esim. pienimuotoinen elokuvafestari. Kiitos järjestäjille ja 
vapaaehtoisille, jotka olette mukana näitä tapahtumia järjestämässä! 
 
Pilkki- ja uistelukisoja. Hyvää mainontaa ja iso järjestelyorganisaatio. Saataisiin helposti satoja vieraita paikkakunnalle 
ympäri vuoden. 
 
Lauluiltoja tai voihan niitä järjestää päivisinkin. Myös muuallekin ympäri pitäjää, tuntuu että kaikki kekkerit 
järjestetään keskustassa. 
 
 
 

5. Säilytetäänkö keskustan ilmeen takia Asemankylän koulu purkamatta          niin pitkään kuin uutta   
päiväkotia (v. 2020) ryhdytään purkamaan?  
 
Onhan se hyvä tuulensuoja.  
Kyllä Voi purkaa 4 
Kyllä, jos kustannukset sallivat 
Kyllä säilytetään ja jotakin toimintaa siksi aikaa, esim. kierrätyskeskus, työttömien sivuosasto 
Säilytetään / kyllä   15 kpl samanlaista vastausta 
Ei   2 
 
Ehdottomasti ja tiloihin pitäisi löytää käyttöä. Koulun kenttää tulisi kehittää lähiliikuntapaikaksi ja etenkin talvisin 
luistelurata olisi välttämätön. 
Parasta, jos sitä rakennusta voisi hyödyntää vuosina 2015 – 2020. Mutta tyhjillään ei tarvetta säilyttää, tontti täytyy 
kuitenkin olla SIISTI 
 
Säilytetään Asemankylän kolulu. Muutenkin jo käyttötarpeen takia. Tutkitaan ongelma ja korjataan tarvittaessa. 
Poistuu arvelun perässä pelaaminen  
 
Kyllä, korjataan koulu ja siihen pakolaisten vastaanottokeskus 
Hyvä ”kivi” rakennus 
Uutta tilalle 
Ei pureta ollenkaan, pienyrityksiä ja kerho toimintaa sinne 
 
Miksi pitäisi purkaa? sinne pienyrityksiä, kerhotoimintaa, tanssia. Tai kylpylä, jossa on uimahalli ja mutakylpyjä. 
 
Säilytetään purkamatta. 
Tottakai. 
Rakennusalan asiantuntijoiden päätettävä aiheuttaako säilytys ongelmia. 
Saisi säilyä. Rakennus ulkoasultaan vielä hyvässä kunnossa. 
Ei välttämättä. 
 
Totta kai. 
Ei kannata enää säilyttää. 
Kyllä. Ehdottomasti. 
Ei tarvitse. Alue voidaan maisemoida viherrakentamisen keinoin. 



En osaa sanoa. 
Ei mielipidettä. 
Hieno ajatus. Kyllä. 
 
Olen viettänyt lapsuuteni ja nuoruuteni Asemankylällä ja kuluttanut ko. koulun penkkiä neljä vuotta. Kyllähän se 
kuluu meikäläisen ”katukuvaan”, mutta onko rakennuksen ylläpito useamman vuoden ajan rahantuhlausta? 
Mahdollisesta käyttötarpeesta ei minulla ole tarkempaa tietoa. 
 
Ei merkitystä. Onko tilalla mitään käyttöä? Kustannukset varmaan ratkaisee, jos puretaan, niin alue siistittävä. 
 
Mielestäni kyllä ja keksimällä siihen jotain tarpeellista toimintaa siksi aikaa. 
 
Kannattaa purkaa heti. 
 
 
 

6. Miten terveyskeskuksen toimintaa ja palvelua voidaan vielä kehittää? 

Lääkäri- ja hammaslääkäripalvelut joka arkipäivälle 
Suoranumero/ puhelinyhteys 
Lääkäripalvelut turvattava. Muut palvelut ok, säilytettävä 
Toiminta pitäisi jatkua, ei loppua tiulevaisuudessa 
Palveluiden tulisi pysyä Haukivuorella 
Hammaslääkäri 2 
Lääkäri vähintään 4 pv viikossa, hammaslääkäripalvelut, eläinlääkäri 1krt / kk 
 
ei ajankohtainen, muutos tulossa 
Ei ainakaan lopettaa 
Lääkäripalvelut turvattava, samoin hammaslääkäri   3 
Ajanvaraus lääkärille suora yhteys terveyskeskukseen 
Terveyskeskuksen tulisi palvella paremmin paikallistä väestöä vauvasta vaariin 
Lääkäri kokopäivätoimiseksi, hammaslääkäripalveluja lisää 
LÄÄKÄRI paikalle! 
 
Lisää lääkäreitä 
Ei ainakaan saa supistaa 
Hammaslääkäri heti takaisin aikuisille, moni vanhempi ihminen ei jaksa Mikkeliin 
Hammaslääkäri ja lääkäripalvelu riittäväksi 
Asialliset lääkärit (osaava) ja hammashoito kuntoon  
Hammaslääkäri takaisin ja joka päivä lääkäri  
 
Pitäisi ainakin pysyä 
 
Sehän toimii hyvin! Ehkä enemmän lääkäriaikaa + hammashoitoa. Haukivuorelai- 
set joutuvat menemään Mikkeliin 
 
Kunhan säilyisivät nykyisetkin. Lääkäri ja hammaslääkäripalvelut taattava. 
Lääkäripalvelut turvattava, hammaslääkärin vastaanotto aikuisille. 
Lääkäripalvelut viitenä päivänä viikossa. 
? 
Pääasia, että palvelut säilyvät paikkakunnalla (neuvola, hammaslääkäri, lääkäri). 
Suora puh. numero kaikille asiakkaille. 
Säilyttämällä ainakin nykyiset palvelut. Hammaslääkäripalvelut tulisi saada omalta kylältä. 
Infoa palveluista ihmisille esim. lääkäreiden paikalla olot ym. löytyykö Haukivuori sivuilta? 
Hammaslääkäri ehdottomasti. Lääkäri säilytettävä. 
 
Nyk. palvelut pidettävä (vähintään). 



Lisää henkilökuntaa. 
Muuten hyvät palvelut kunhan lääkäripalvelut pystytään säilyttämään. 
Palvelu on erinomainen, kun lääkärimiehitys säilytetään. 
En ole oikeastaan koskaan itse tarvinnut paikallisen terveyskeskuksen palveluita, joten en tiedä nykytilasta mitään.  
 
Paikallisten ja kesäasukkaiden kannalta on kuitenkin ehdottoman tärkeää säilyttää riittävät terveyskeskuspalvelut 
paikkakunnalla. Nykyisellään vietämme paljon aikaa mökillä ja iän lisääntyessä terveyskeskuspalveluiden saatavuus 
on yhä tärkeämpi asia. 
 
Kotisairaanhoidon on toimittava vanhusväestön takia. Heidän on saatava palvelut kotiin asti. Päivystysaikoja on 
vaikea saada. Ajat menevät pitkälle. Hammashoito on pidettävä Haukivuorella. Yhteiskunnalle tulee kalliiksi Kela-
kyydit Mikkeliin sairaus-asioissa. Miksi lääkärit ja hoitajat eivät voisi liikkua Mikkelistä Haukivuorelle? 
 
Kesällä paljon mökkiläisiä, silloin kiireapua. 
Pitämällä lääkäripalvelut jokapäiväisenä ja niin, että sieltä saa palvelua sinne suoraan soittamalla, ettei tarvitse 
kiertoteitä soitella, joka on monelle aika vaikeaa.. 
Omasta lääkäristä ja ainakin koululaisten hammashoidosta jos pystyttäisiin pitämään kiinni, niin hyvä. 
 
 

7. Pelaako tele- ja puheliikenneyhteytenne? Missä asutte?  

Kyllä, Kapeaselkä, Asemankylä, Saksanrannan itäpuolella, Luusniemi, Mikkeli, Saksalanharjulla, Keskusta. Suojatie, 
Kisarannantie 
 
Hyvin / kyllä  (ei asuinpaikkaa)   3 
Kohtalaisen hyvin, Häkkilä Kaarteentie 
Ei pelaa, valokuitua odotellaan (ei mainittu asuinpaikkaa)  
Ei pelaa Satamassa, 
 Tervalahdessa ei kenttiä 
 
Tervalahdessa kyllä tyydyttävästi  
Sonera pelittää Tervalahdessa 
Vaihtelevasti Mikkelissä, Kantalassa ei toimi 
Ei pelaa, iso-Naakkimaan ranta 
Suhteellisen hyvin ( ei mainita asuinpaikkaa)  
 
Saisi olla paremmat 
Kyllä pelaa ( ei mainittu asuinaluetta) 
Puhelin ok. Nettiliittymään ei tahdo langattomana löytyä. Pitkäaho, Pitkäahontie/ Pysäkintie 
Ei pelaa. Häkkilän alue. Kolmisopen lammen rannalla ei toimi mikään! 
 
Hitaasti toimii (ei mainittu asuinaluetta) 
Pelaavat riittävän hyvin, Suovunrannalla 
Kyllä, kesäaikaan mökillä ihan hyvin ( ei asuinpaikkaa mainittu) 
 
Elisa saunalahti yhteys häviää kesken puhelunkin (ei asuinaluetta mainittu) 
 
Ei aina pelaa, pätkii, pätkii. On soneran liittymä Moilalassa – Hiirenmaa – Lietlahti alueella. 
Ei pelaa. Kirkontie. 
Hidasta on välillä, mutta pärjään. Mustimäentiellä. 
Puhelinyhteys pätkii, ei ole aina kenttää. Rannalla kuuluvuus huono. Asun Moilalassa. 
Kyllä. Keskustassa. 
 
Kyllä. Keskustassa. 
Sonera ei toimi. Nykälässä. 
Kyllä. Asemankylällä. 
Toimii. 



Kyllä. Keskustiellä. 
 
Tyydyttävästi. 
Hyvin toimii. 
Kyllä pelaa. Haukilammentiellä. 
Toimii, Hepojärventie. 
Saunalahti, ei sonera. Ok. Hepojärventiellä. 
 
Kyllä asemankylällä, nettiyhteys katkoo. Puhelimet toimivat osin huonosti ajettaessa ympäri Haukivuorta. 
Kyllä. 
Pelaa hyvin (elisa). Kääköntie. 
Mökillämme toimivat kännykät ja mokkula moitteetta. 4G yhteydet (emme tosin itse käytä) ovat jopa paremmat kuin 
Mikkelin Rantakylässä. Mökkimme sijaitsee 2,5 km keskustasta Porsaskoskelle päin Suovun rannalla. 
 
Asun Kurkisensaaressa. Yhteys kännykällä katkeaa välillä, on vaihdettava paikkaa kuuluvuuden varmistamiseksi. Netti 
tökkii välillä.  
 
Kohtalaisen hyvin pelaa. Mökki Kurkisensaaressa. 
Ei toimi kunnolla, joskus ei ollenkaan. Netti tökkii ja puhelimessa ei ole kenttää. Täällä kyyveden pohjoispäässä 
Kangasniemen rajalla. 
 
 
 
 

8. Miten kehittäisitte julkista liikennepalvelua, esimerkiksi linja-autovuorojen aikatauluja, jos junan 
pysähtymispäätöstä Haukivuorelle ei aikaansaada ensi vuoden alkupuolella puolella? 
 
En käytä. 
Linja-autosta ehtisi junaan.  
Aikataulut helpommin esille, pysäkeille aikataulut 
Lisää bussivuoroja 3 
Viikonloppu, kesäaika lomalaiset 
 
säännölliset ja riittävät linja-auto yhteydet 
Asukaskysely aikataulujen suunnittelusta. Esim. kimppakyytiä kaupungin tukemana 
Juna-aikataulun mukaiset linja-autovuorot. 
Junan pysähtymispäätös saatava aikaan.  
Junan pysähtyminen on ehdottomasti saatava palautettua 

Linja-autovuorot silloin, että on suora jatkoyhteys Mikkelin ja Pieksämäen asemalle  
Linja-autoilla tulisi päästä päivittäin vähintään kahdella vuorolla aamuin sekä illoin etelään ja pohjoiseen.  
Iltapäivälle / Keskipäivälle vuoro  
5-6 linja-autovuoroa Mikkeliin ja saman verran Pieksämäelle 
Ehdottomasti junan pitäisi pysähtyä asemalla. Säännölliset linja-autovuorojen aikataulut esim. 
työssäkäyville, Mikkeliin sopivia 
 
Linja-autoja lisää 
Linja-autovuoroja lisää, lisää… 
Juna ehdottomasti pysähtymään esim. aamu 9.30 ja Mikkelistä lähtevä 14.00  
 
”Pistäkää se juna ottamaan kyytiin eikä ovet lukossa tulla meittin harmiksi seisoon asemalle” 
 
Aikataulut niin, et vois asua myös vuorotyöläiset ja iäkkäät hoidella asioita.  
Enemmän vuoroja molempiin suuntiin  
Enemmän vuoroja, myös viikonloppuisin  



Lisää vuoroja esim. viikonloppuun ja iltaisin. Pitäisi päästä Mikkelin keskustasta pois ???? ja Jukurien pelistä 
Linja-autoliikenne sopivaksi työssä käyville ja koululaisille. Toistaiseksi en itse tarvitse. 
 
Myös illalla linja-autoyhteys kaupungista tänne. 
Tärkeimpien junayhteyksien syöttövuorot sekä Mikkeliin että Pieksämäelle. Voisiko Onnibussi ajaa Kuopio-Hki tätä 
kautta? 
Esim: Mikkeli 7.45 <- Hri 7.00 -> Pieksämäki 7.50 
        Mikkeli 17.00 -> Hri  17.50 <- Pieksämäki 17.00 
 
Aamun-illoin pitäisi olla linja-autoyhteys Mikkelistä ja Pieksämäeltä lähteviin juniin. Myös viikonloppuna. 
Aikataulut selkeästi näkyviin. Yhteysvuoroja juniin etelään sekä pohjoiseen. 
Yhteydet kaikille junille sekä Mikkeliin että Pieksämäelle. Aikataulut useaan paikkaan ja näkyvästi esille. 
Linja-auto ei saa lähteä ennen kuin juna on tullut. 
Useampi linja-autovuoro ja niin, että ne olisi junien aikatauluihin sopivia Mikkelissä ja Pieksämäellä (ei 2-3 tunnin 
odottelua, niin kuin nykyisin). 
 
Selkeät aikataulut, selkeät paikat mistä kyytiin pääsee, aikataulut esille ilmoitustauluille, liikkeisiin, jakeluna joka 
kotiin, nettiin. 
 
Enemmän vuoroja molempiin suuntiin myös viikonloppuna. 
Enemmän bussivuoroja. 
Nopeaa, helppoa junayhteyttä on vaikea korvata. 
Säännölliset, tiedotettu. Pikavuoropysäkki. 
Rautatiet: junaan pääsy myös Haukivuoren asemalta!! 
 
Toimivat ja luotettavat linja-autoyhteydet Mikkeliin erityisesti Helsingin junien aikataulu huomioon ottaen. 
Linja-autovuorojen tai vastaavien aikatauluissa olisi huomioitava seuraavat seikat: Asioiden hoito Mikkelissä 
mahdollista ilman koko päivän kestävää kaupunkimatkailua, koululaiset ja työssäkäyvät, hyvät yhteydet junille 
Mikkeliin ja Mikkelistä. Siinäpä yhtälö ratkaistavaksi! Yhtenä vaihtoehtona tulee mieleen ns. kimppataksi, mutta ei 
ole varmaan helppoa saada homma toimimaan. 
 
Ihmisten työaikaan. Bussivuorot pitäisi olla jo klo 05.45, jolloin ehtisi nipin napin aamuvuoroon sairaalaan. On 
huolestuttavaa kun aamuisin menoliikenne Haukivuorelta Mikkeliin on suurta ja kussakin autossa on vain kuljettaja 
ainoana. Miten kimppa/joukkokyydit? Ekologisuus ja säästöt. 
 
Aikataulut sen mukaan, että ehtii vaihtaa junaan tai linja-autoon. Esim. Helsinkiin mennessä ja tullessa. Nyt ei oikein 
osu kohdilleen. 
No ne linja-autokyydit ei ole koskaan meille yltäneet ja junallekin on paljon matkaa. 
Kesäaikana, esim. kerran viikossa bussi kiertäisi Nykälän kautta Mikkeliin länsipuolen kesäasukkaat huomioiden. 

 
 
9. Miten markkinoimme Haukivuorta jatkossa, jotta saisimme tänne lisää pysyviä- ja vapaa-ajan  
asukkaita?      
 
Lähes kaikki palveut saatavilla helposti. Kyyvesi, lapsiperheille erinomainen paikka asua.  
Puhdas kyyvesi 2 
Turvallisuus 
Kyyvesi: Kuha, veneenlaskupaikat, myös opastus, vedenlaatu kuntoon 
Rauhallista maalla 
 
Puhtaalla luonnolla ja uudella koululla lapsiperheille 
aktiivinen elinkeinoelämä ja palvelut markkinoivat itsestään 
Hyvillä kulkuyhteyksillä 
Venelaituri aseman rantaan lisäisi veneilijöiden käyntiä keskustassa. 
Kaunis Kyyvesi, hyvät liikuntapaikat, lapsille hyvä koulu 



 
Kysykää paikkakunnalle juuri muuttaneilta syitä muuttopäätökseen. Heiltä saa varmasti oikeaa tietoa. 
Kyyvedelle vapaa-ajan tontteja ja palveluita 
Puhdas luonto, kaunis Kyyvesi 
Liikenneyhteydet takaisin tai lisää linja-auto vuoroja, etenkin Pieksämäelle!! 
Liikenneyhteydet kuntoon  
 
Lisää työpaikkoja ja parempi julkinen liikenne, ei tuu muuten kukaan 
Pysyvät palvelut, terveyskeskus ja kulkuyhteydet hyvät 
Haukivuoren kokonaisuuteen liittyvillä asioilla: Luonto, rauha, järvi, liikenne/ tiestö, Asemankylän palvelut, tontit 
Mukavia ihmisiä, kaunis luonto, hyvä palvelu 
Yritetään tehdä ympäristöstä mahdollisimman siisti ja avara, eikä yritetä piilottaa pusikoiden taakse kaikkea sitä mitä 
meillä on tarjottavana ja näytettävänä 
 
Korostaa luontoa ja aktivoida vapaa-ajan tonttien tarjontaa 
Luonto yksi Suomen parhaista kuhavesistöistä. Vain vajaan kolmen tunnin matka pääkaupunkiseudulta 
Puhtaudella, palveluilla, kunta, jossa välitetään ihmisistä, rento meininki ja fiilis. Pidetään paikat kunnossa ja ehjinä. 
Ollaan avuliaita, ystävällisiä ja huomaavaisia Niin ja se HYMY! 
 
Perusasioiden (palvelut, tonttitarjonta, liikenneyhteydet, harrastemahdollisuudet yms.) pitää olla kunnossa, jotta 
markkinoinnissa voidaan kertoa positiivisia asioita pitäjästä asukasehdokkaille.  
 
Haukivuoren pitäisi päästä mahdollisimman paljon hyödyntämään Mikkelin kaupungin markkinointia, joka mielestäni 
on hyvin näkyvää ja tehokasta (ilmeisesti asiansa osaavia ihmisiä). 
Myöskin nettisivujen hyvä yleisilme ja aktiivinen ylläpito antaa kuvan toimivasta yhteisöstä. Ei myöskään pidä 
unohtaa paikallislehti HaSea, joka tulee varmaankin monelle mökkiläiselle ja on myynnissä paikallisissa liikkeissä. 
”Kaikki kivet pitää kääntää” 
 
Autiotalot asuttavaksi, ohjausta vapaa-ajan käyttöön. 
Puhdas luonto. Koulu (yhtenäis). 
Junyhteydet kuntoon! Yrityksille toimintamahdollisuuksia, jotta saadaan uusia aukkaita (metsällä, puuala, 
tietotekniikka?) 
Puhtaalla luonnolla ja kalaisilla vesillä. Uusia tontteja myyntiin eri puolille pitäjää ja myös rannoille. 
Ilmoittelu vapaista asunnoista ja tonteista sekä Kyyveden kuhista / kalastusmahdollisuuksista myös 
pääkaupunkiseudulla ja muissa suurimmissa kaupungeissa. 
 
Tiedotusta ja ilmoittelua maailmalle. 
Kalaisalla Kyyvedellä. 
Jos palvelut koko ajan heikkenee ei mitenkään. Nyt jo nuorempi väki vähenee (lapsiperheet ym.). 
Vapaat asunnot kuntoon ja markkinointia etelän asukkaille (tai pohjoisen:) 
No tuota lisää mainostusta. 
Vaikuttamalla kaavoitukseen, jotta pysyviä asuntoja voidaan helpommin saada rantakaavaan. 
Esim. ks. kohta 1. Nykyisten myynnissä olevien talojen markkinointia esim. ”nykyaikaisina vapaa-ajanasuntoina”. 
Kehitämme henkilökohtaisia käyttäytymisiä. Markkinoimme rauhaa, luontoa, ystävällisiä kyläläisiä. 
 
 
 
 

10 Miten Asemankylän asumis- ja toimivuusviihtyisyyttä kehitetään?  

Ehdottomasti saatava leikkipuisto, jossa huomioitu myös ihan pienet lapset. Satamassa järvi ja tuuli hankaloittavat! 
Paikat siistiksi 
72 risteys siistiksi 
Tapahtumia 

Lisää halpoja vuokra-asuntoja ja  vanhuksille edullisia omistusasuntoja 
Entisen kunnantalon asuntosiipi palautettava asumiskäyttöön  



Siistitään autiotalojen pihat / puretaan talot, ala-asteen kentälle monipuolinen lähiliikuntapaikka 
 
Yleisessä / vapaassa käytössä oleva turvallinen leikkikenttä. Ent. ala-asteen leikkikenttä vaikuttaa ränsistyneeltä, 
koululle ei päivällä pääse ja satama on talvisaikaan kylmä.  
 
Uimahalli olisi tosi tarpeellinen 
Enemmän jalkakäytäviä, täällä on paljon rollaattorilla liikkuvia 
Siisteyttä ja huolellisuutta lisää 
 
Nykyisten palveluiden säilyttäminen. Joukkoliikenteen palvelutaso riittäväksi. Riittävät harrastemahdollisuudet. 
Hoidettu ja siisti ympäristö. Asukkaiden aktivoiminen mukaan toimintaan luo parhaiten ratkaisuja juuri heille 
tärkeisiin ongelmiin. Kaiken pohjana onkuitenkin riittävän asukasmäärän säilyminen Asemankylässä. Vapaa-ajan 
asukkaatkin pitäisi saada aktivoitua mukaan toimintaan, sillä he ovat tärkeä osa Haukivuoren kehittämisessä. 
Pitäjässä on jonkin verran vapaa-ajan asukkaita, jotka viettävät lähdes koko kesäkauden paikkakunnalla. 
 
Palveluita säilyttämällä, kerhot,  tilat nuorisolle, lapsille ja vanhuksille 
Pidetään yllä ostamalla omasta kunnasta ostokset ja palvelut 
 
Toivotaan pankkiautomaatin säilymistä. 
Asemankylä on mielestäni viihtyisä. Tärkeää olisi pitää jo olemassa olevat paikat kunnossa ja siihen löytää rahaa ha 
selkeä vastuutus. 
Terveyskeskuksessa olisi parantamisen varaa 
 
Kerhoja ja palveluita lisäämällä, nuorisolle muutakin harrastusta kuin moporallia. 
Puisto ja nurmikkoalueen siisteyllä, myös kantatien varrella. 
Pidetään alue siistinä. Luodaan uusia työmahdollisuuksia. 
Torin kehitys on hyvällä alulla. 
Maisemoinnilla ja katujen kunnossapidolla. Kukkaistutuksia, penkkejä viheralueille. 
 
Yleistä siisteyttä parantamalla. Roskiksia ydinkeskustaan. 
Siisteydestä huolehtiminen, roskiksia Kantatien varteen. 
Tienvarsien rähjäkuntoiset talot purettava heti (Sörkässä satamaan mennessä, Ruotsalaisen ns. junan vaunu talo), 
Kapeaselällä kaatunut talo. 
siisteyteen kiinnitettävä huomiota. 
Kukkasia. 
 
 
 
 
 

11 Onko postin kulku alueellanne kunnossa? Missä asutte? 
 
On, Kapeaselkä,  Asemankylä, Keskusta, Satama, Iso-Naakkimaan ranta, Luusniemi  ( 2 vastaajaa) , Mikkeli, Nykälä, 
Tervalahti, Letkuntie, Suovunranta, Saksalanharju, Keskusta, Luhtitie, Itäläntien alue,  Kurkisensaari  (2 vastaajaa)  
 
Kyllä posti kulkee ja Kusti polkee 
 
on / ok  / kyllä (ei mainintaa asuinpaikasta)   12 
Sivukylillä posti tulee liian myöhään.  
Postin kulku hidasta, eikä toimitusta kotiin. Shenyang 
Vois tulla aikaisemmin. Posti tulee kahden jälkeen Suojatielle 
Tulee tosin myöhään, Luhtitie 
 
Posti kulkee hyvin Itäläntien alueella, ainakin keväästä syksyyn ja Siwassa hoituvat postin muut palvelut aamusta 
iltaan  
 
On kunnossa. Asun Moilalassa. 



Tulee vähän liian myöhään, Kirkontie. 
On. Häkkilä. 
Posti tulee puolenpäivän jälkeen, saisi tulla aikaisemmin. 
On. Keskustassa. 
 
Kyllä. Keskustassa. 
Kyllä on. 
On. Asemakylällä. 
kyllä. Keskustie. 
On ok. Suovunsaarentie. 
Hyvin kulkee, myöhään kylläkin. 
 
Postin kulku hyvä, Siwan posti erinomainen. Kuitenkin myöh. postinjakelusta johtuen olemme siirtyneet täysin 
digilehtiin. Hepojärventiellä. 
Hepojärventiellä. Luemme digilehtiä, postin kulku ei ole kriittinen asia. Nykyinen ok. 
 
 
 
 
 

12 Millainen on asuinalueenne tieverkoston kunto? Missä asutte? 

Hyvä, Kapeaselkä, Asemankylä, Satama, Letkuntie Tervalahti,  Saksalanharju 
 
Ok, (ei mainintaa asuinpaikasta)  3 
Syöpymät kuntoon ja viitat kuntoon, Keskusta 
Ihan hyvä (ei mainintaa asuinalueesta)  
Tällä hetkellä suht.  hyvä 
Heikko, täynnä kuoppia (Häkkilä, Kaarteentie) 
 
ok Luusniemi, Mikkeli 
Tosi huono, Nykälä 
Tieverkoston kuntoa parannettava 
Keskustien sulamis- ja sadevesien poistoa pitäisi parantaa, sadevesikaivoja pitäisi tyhjentää hiekasta 
Hyvä ( ei mainittu asuinaluetta) 2 
 
Pysäkintie voisi olla parempi, mutta lasten hoitopaikalle vievä Luhtitie on ala-arvoisessa kunnossa käyttömäärään 
nähden. 
 
Kovin on välillä kuoppainen, mutta haitanneeko tuo mittään. (ei mainittu asuinaluetta) 
Parempikin voisi olla 
Ei kehumista, Suojatie 
 
Erittäin hyvä. Shenyang 
Kuskisensaarentie heikko (kuoppainen) 
Pyörätiet oovat huonossa kunnossa, välillä terveyskeskus - keskusta - vanha terveystalo, asuinalue keskusta 
Luhtitie surkea, kuoppainen 
 
Hankala Itätiellä ahdasta kun kulkee rekkoja, ei mahdu lastenrattaat, lapset. Se jalkakäytävä puuttuu vieläkin.  
Huono, Kurkisensaarentie  
 
Häkkilään päin on tiessä usein routamonttuja, ovat myrkkyä auton jousille. Montut piiloon! 
Kohtuullinen  (ei asuinaluetta mainittu) 
Kohtalainen, Kääkkö 
 



Itäläntie on hyvin hoidettu yksityistie ja siihen asti pääsee päällystettyä Porsaskoskentietä pitkin. Pimeän aikaan 
Porsaskoskentie ainakin välillä kantatie Itäläntie on aika vilkkaasti liikennöity, joten jalankulkijat ovat vaarassa 
kapealla ja pimeällä tiellä (heijastimet käyttöön aina pimeällä). 
 
Kurkisensaarentie kaipaa sorastusta. Tiehen tulee kuoppia, joita pitää varoa. Mutkissa voisi leikata kasvustoa ja 
puiden oksia karsia, jotta näkyvyys paranisi.  
 
Viimeaikoina parantunut. Lanauksia vähän useammin. Ihmetyttää miksi viljelijät hakee paaleja yksi tai kaksi kerralla 
pitkiäkin matkoja.  Valtava rasite tiestölle. Kurkisensaari. 
 
Ei kehumista, kuoppia ja kuraa riittää. Lietlahdentie 838. 
Ok. 
Hiekkakankaalla tyydyttävä, siitä eteenpäin kunto vaihtelee. Häkkilä. 
Syksyisin ja keväisin soratien on kun kynnyspeltoa. Lanata saisi useammin. Lietlahdentien varressa asun. 
Hyvä. Keskustassa. 
 
Ihan ok. Keskustassa. 
Tosi huono. Raskas liikenne kova. 
Hyvä. 
Hyvä. Keskustie. 
Ok.  
 
Talvisin ja syksyisin todella huono (Porsaskoskentie). 
Oma Hepojärventie erinomaisessa kunnossa. Tuliniementie ajoittain rikkonainen. 
Hyvä. 
 
 

13 Miten lisäisitte yrittäjyyden toimintaedellytyksiä? Minkä alan yrittäjiä täällä tarvitaan lisää?  
 
Parturi- kampaamopalveluita  enemmän. 
Maalais-/ tuotetori, suoramyynti  
AJK voisi ottaa enemmän kehitysyhtiön roolia.  
Ravintoloiden toiminta vaihtelee liikaa (mm. aukioloajat ja tuotteet) 
Ihan hyvät tällä hetkellä 
Maatalousyrittäjyyttä, uudenlaista 
Mainostamalla Haukivuorta 
 
Teollisuustontteja pitää kaavoittaa uusia  
Suuria paljon työllistäviä. Talvella työllistäviä, vihannesviljelyn vastapainoksi.  
Matkailua ja majoitusta turisteille 
Sellaisia, että tulis työpaikkoja 
Työnlaatua ja aikataululuotettavuutta lisää. Miksi yrittäjien aktiivisuutta ei ole Haukivuoren kehittämisessä mitään.  
 
Tähän en osaa vastata. Yrittäjät tarvitsevat tukea pärjätäkseen. Miten on yrittäjyyskasvatus kouluissa esillä? 
Esim. metalli, tietotekniikka ym. pk yrityksiä. 
Yhteisiä markkinoita yrityksille. Metallialan osaajalle töitä. Puu/metsäala (Piensaha/puunjalostus). Matkailuala? 
Tietoala? 
Olen 82 v. ja aika on ajanut ohi, neuvoa olisi helppo, mutta toteutus on vaikeampaa. Mutta sellaista toimintaa josta 
syntyy myyntituotetta/työpaikkoja. 
 
Vaatetusliikettä. 
Käyttämällä oman pitäjän palveluja, joista entistä enemmän mainostamista. 
Tärkeintä on, että käytämme oman kylän palveluja. 
Matkailuyrittäjiä. 
? 
 
En osaa vastata. 



Toivottavasti saadaan hyvä K-Market. 
Kaikki terveellä pohjalla toimivat yrittäjät (paitsi Vapo) ovat tervetulleita pitäjään. Itse olen saanut lähes kaiken 
tarvitsemani avun paikallisilta yrittäjiltä. 
Toimintaedellytysten lisääminen onkin jo toinen juttu. 
 
Monialaosaajia. Kosmetologipalveluja kaipaisin- ja jalkojenhoitoa. Myös edullista siivous- ja kaupassakäynti apua 
vanhuksille. Kukkakauppa on todella mukava palvelu kuten muutkin jäljellä olevat liikkeet. 
 
Laajempi asia, mutta esimerkiksi ympäristöluvat pitäisi saada nopeammin käsiteltyä, jotta suunnitelmat eivät 
junnaisi sen vuoksi. 
Houkuttelevalla hyvällä markkinoinnilla, hömpötyksillä. Työvaltaisia ja tuote jota valmistetaan, että se myy niin koti 
kuin vientimarkkinoillakin. Ei mitään rääsätuotteita, joita on joka paikka täynnä. 
 
 
 

14 Onko asuinalueenne järvi- tai jokiveden laatu mielestänne hyvää. Jos ei, mikä on ongelma? 
Lahtialueet huonossa kunnossa 

- humus ja kiintoaine 
- turvetuotanto lopetettava 
- Emostensuon mahdollista käyttöä turvetuotantoon vastustettava 

Hajuhaitta 
Voisi olla puhtaampi, vesi tummaa 
Kangasjärvi, suovesi 
 
Tarkkailun Iso-Naakkimaa 
Ei ole. Liian humuspitoista (ruskeaa) 
Kyyvesi humuspitoinen ruskea väri, Suo-ojien lasku Kyyveteen lopetettava 
Nykälänjoessa vesi on koko ajan ruskeampaa 
Tyydyttävä 
Pääasiassa ok, tosin veden väri tummumaan päin 
 
korkea humuspitoisuus 
Järvivesi  Kyyvedellä Lietniemessä vielä ok. Ajoittain sinilevää kuitenkin on havaittu.  
Kyyvesi tummuu. Vapon päästöt syynä, kevättulvat ovat Vapon kestoselitys 
On hyvä 
Kyyveden laatu kohtalainen 
Uimavesi satamassa öljyistä, moottoriveneet lähtevät liian läheltä – uimaranta eri paikkaan 
 
Uimarannalla veden pinnalla pätkittäin öljyä. Uimaan ei mee Erkkikään 
Ei missään nimessä. Satamassa uidessa uimapukukin haurastuu eikä lähde pesussa puhtaaksi. Ja öljyistä mönjää 
ranta täynnä. 
Ei ole järviä, joki on saastunut 
Suovu ja kapustasalmen yläpuoli kesällä: vesi  likaista: vesi yleensä Kyyvedessä tummaa. Rannat humuksisia 
 
Järvivesi on hiukan tummempaa kuin nuoruudessamme. Ongelma on turveteollisuus. 
Turvesuo,  laskuojat pilaa Kyyveden laatua. 
Ei ole. Turvetuotanto ja peltojen lannoitus pilannut vesistöjä. Turvetuotantoa ei saa enää lisätä. 
Valuma-altaat jokaisen viemäriojan suuhun, että raskain aine ei menisi suoraan kyyveteen. 
 
Laatu suht hyvä verrattuna n. 15 v takaiseen. 
Kyyveden lisääntyvä sameutuminen huolestuttaa. 
kyyveden vesi? 
Ei hyvä. Rannalla olevien asuntojen jätevedet kuntoon. 
En tiedä. 
 
Ei ole hyvä, suokuormitusta vähennettävä, eikä yhtään lisää. 
Kangasjärvi on pilattu. 



Suovu on pilattu turvetuotannolla ja kyyvesi vaarassa. 
Todella hyvä on laatu. 
Hepojärvi aikoinaan pilattu. Maisema-arvo. 
Ei, vesi ei vaihdu eikä virtaa. 
 
Mökkimme sijaitsee Suovun (Kyyveden Suovunselkä) rannalla. Suovedet ja maatalous ovat vuosikausien ajan 
rasittaneet vahvasti matalaa järvialuetta, mutta viime vuosien aikana tilanne on hieman parantunut. Tästä asiasta 
voisi kirjoittaa paljonkin, mutta tilanne on yleisesti tiedossa, joten olkoon tällä kertaa. 
 
En tiedä. Asun Kauvoniementiellä, Kurkisensaaressa ja näistä kohtaa ei kai ole otettu vesinäytteitä. Vesi on kesällä 
sameaa ja kivissä on vihreää liejua. en tiedä onko se levää, myrkyllistä tms. Syksyllä veden laatu puhdistuu. Asia on 
todella tärkeä meillä. Tulevaisuudessa ja nyt jo puhtaat vedet, ilma sekä maaperä ovat loistava markkinointivaltti 
koko Suomelle ja sen taloudelle. pidetään Kyyvesi puhtaana yhdessä. 
 
Kohtalaisen hyvä. Karjatalous vähentynyt. Suoasiat kuntoon, niin hyvä tulee. 
Mielestämme veden laadulla ei voi kehuskella. Haisee välillä aivan lehmän lannalta ja sitä on kyllä valunut…ja valuu. 
Veden laadussa on ongelmia. Oikeita asiantuntijoita kaivataan. 
 
 
 
 

15. Kyyveden vedenkorkeus vaihtelee vuoden aikana huomattavasti. Onko tarpeellista rakentaa 
pohjapato Rauhasalmeen? Perussuunnitelmahan on tehty. 
 
Vesien varastointi ja säännöstely koko valuma-alueella tasaisi liian suurta vedenkorkeuden vaihtelua.  
Erittäin tarpeellinen 
Ei   5 kpl vastauksia 
Keskiveden korkeus nousee likaa, josta seuraa ongelmia matalarantaisille mökkiläisille. Myös Lauhajärveen laskeva 
vesi vähenee ja pinta laskee 
 
Pohjapato on syytä rakentaa 
Kyllä   5 kpl vastauksia 
Ehdottomasti, kuluvan vuoden vaihtelu on ollut lähes metrin, mikä on liikaa 
 
Ei. Normaalia vaihtelua 
Ei pohjapato ja sen 8 cm pinnannousu auta. isompi haitta ovat kevättulvat alavilla pelloilla.  
Kyllä: Vesi heittää lähes metrin 
  
Jos on tarpeellista niin mikä ettei. 
Ehdottomasti. 
Olisi varmaan järkevä jolla voitaisi säännöstellä veden korkeutta. Saattaisi myös estää humuksen kulkeutumista 
eteenpäin. 
On. 
Kyllä suosittelen patoa. Keväinen vedenkorkeus olisi hyvä säilyttää koko kesän, veneily olisi turvallisempaa ja 
kauniimmat rannat kun kivikot peitossa. 
On. 
Ehdottomasti!! Kyyveden pinta pilattu. Pohjapato poistamalla! 
En tiedä. 
? 
 
On tarpeellista. 
Kyllä tarvitsee rakentaa pohjapato. 
En osaa sanoa. 
Luovuimme rantapaikasta, ettei tarvitse potea rantaongelmaa; vettä liikaa/liian vähän, suoturvetta? väärää 
saippuaa….. 
 
On, ehdottomasti. Veden korkeuden vaihtelu on aivan liian suuri kesän aikana. 



 
Ehdottomasti tarpeellinen. 
 
Seuraan tilannetta Kärenniemen että Jänissalon alueella, vaihtelut ovat liian suuret, hankaloittavat liikkumista 
järvellä. Pohjapato on syytä rakentaa. 
 
Kyllä! Tasaisempi vedenkorkeus olisi tärkeä asia etenkin vapaa-ajan asukkaiden houkuttelemiseksi kyyveden 
rannoille. 
 
En tiedä, miten se vaikuttaa vesistön korkeuteen esim. meidän alueella. 
Olisi varmaan hyvä asia, että vaihtelu ei olisi niin suurta. 
 
 
 

16. Mitä mieltä olette suunnitteilla olevasta rinnekyltistä kantatien varteen? (osuuskaupan parkkialueen 
kohdalle). Haukivuori-sana on 15 m pitkä, korkeus 150 cm ja pimeällä valaistu. 
 

Turhaa rahan haaskausta.  
Hyvä   8 
Onko tarpeellinen 
Hyvä idea, jos on kustannuksille maksaja   2 
Ei ole järkeä 
Hyvä suunnitelma 
Pienempikin riittäisi 
 
Turha! Rahan voisi käyttää esim. lasten leikkipuistoon, johon voisi sisällyttää myös ikäihmisille suunnatun tasapainon 
kehitysradan 
 
Antaisihan se näkyvyyttä ja lisäilmettä kylälle.  
Ainakin huomataan, se kai on tarkoituskin 
Höperö ajatus, Kallis. Ohikulkijoilta jää huomaamatta. Talvella toivottavasti sataneen lumen peitossa  
 
Näkyvä 
Tosi hyvä ajatus, ei kun toimeksi 
Ei tarvii, kauniita istutuksia ennemmin.  
Ei tarvitse 
Hieno idea! kannatan! Pystyyn vaan, varmistaa Haukivuori –näkyvyyden 
 
Sopiihan se laittaa jos on varaa. 
Plussaa sekin. 
Ok, jos vielä näkyy myös pysähtyvien junien ikkunoihin! 
+ ’/, 
Oikein hyvä idea, ohikulkija tietää pimeälläkin missä menossa. Luo viihtyisyyttä myös täällä asuville. 
? 
Hyvä. 
Hyvä. 
Sopii 
 
Ei ole tarpeellinen. 
Puhe/esiintymislava pieni, tori on rakenteiltaan epäsuhteinen. 
Kyllä käy. 
Se olisi varmasti upea! :) 
 
Kyltti olisi hieno, mutta kustannusvastaavuutta on syytä miettiä. Kuinka monta asukasta kyltti toisi? 
Ok. 
Ei kantaa. Jonkin lainen karkea iso opastin ehkä. 



Hyvä idea. 
Hyvä tapa markkinoida Haukivuorta. 
 
Kaikki näkyvyys lisää tunnettavuutta, mutta kannattaisi pohtia onko tarvittavalle rahamäärälle tärkeämpää käyttöä. 
Mielestäni kantatietä ajaville olisi kuitenkin jollain tavalla nykyistä paremmin kerrottava, että nyt he ovat 
Haukivuorella. Kantatien reuna-alueiden siisteyteen tulee kiinnittää mahdollisimman paljon huomiota, koska sillä 
luodaan positiivista mielikuvaa pitäjästä. 
 
Hyvä varmaan. Siihen vielä istutuksia, jos on valaistus. Myös mainoskampanja esim. Helsingin Sanomissa ja suurissa 
maakuntalehdissä miksi Haukivuorelle kannattaa tulla. 
 
Hyvä asia. 
Enpä osaa sitä kommentoida. 
 
 
 


